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РЕФЕРАТ 

 

Магістерська дисертація на тему: “Вплив мінеральних добавок на 

властивості полегшених тампонажних цементів”. Сторінок 65, рисунків 11, 

таблиць 11, джерел 23, додатків 2. 

У даній роботі досліджено вплив неорганічних та органічних добавок 

на тампонажні розчини основі портландцементу та мінеральної (бентонітова 

глина, метакаолін, мікрокремнезем) і органічної (латексний полімер) добавок 

на предмет залежністі властивостей цементного тіста та цементного каменю 

від їх складу. На основі проведеного аналізу літературних джерел та 

лабораторного дослідження було зроблено висновок щодо доцільності 

практичного застосування добавок у промисловості. 

 

ТАМПОНАЖНИЙ РОЗЧИН, ДОБАВКА, БЕНТОНІТ, МЕТАКАОЛІН, 

МІКРОКРЕМНЕЗЕМ, ЛАТЕКСНИЙ ПОЛІМЕР, МІЦНІСТЬ, РОЗТІЧНІСТЬ, 

ВОДОВІДДІЛЕННЯ, ЦЕМЕНТНЕ ТІСТО. 
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ABSTARACT 

 

This is the Master's dissertation on the topic: "Influence of mineral additives 

on the of lightened oil well cements properties". Number of pages 65, Figures 11, 

Tables 11, Sources 23, Appendixes 2. 

In this work the influence of inorganic and organic additives on oil well 

slurries based on Portland cement and mineral (bentonite clay, metakaolin, 

microsilica) and organic (latex polymer) additives on the dependence of the 

properties of cement paste and cement rock on their composition was investigated. 

Based on the analysis of literary sources and laboratory research, a conclusion was 

made as to the appropriateness of the practical application of additives in the 

industry. 

 

OIL WELL SLURRIES, ADDITIVES, BENTONITE, METAKAOLIN, 

MICROSILICA, LATEX POLYMER, COMPRESSIVE STRENGTH, 

FLOWABILITY, WATER LOSS, CEMENT PASTE. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

Ц - Цемент 

Б10 - Цемент + 10 мас. % бентоніту 

Б20 - Цемент + 20 мас. % бентоніту 

Ме10 - Цемент + 10 мас. %  метакаолініту 

Ме20 - Цемент + 20 мас. %  метакаолініту 

Мі10 - Цемент + 10 мас. %  мікрокремнезему 

Мі20 - Цемент + 20 мас. %  мікрокремнезему 

Ц/05 - Цемент + 0,5 мас. % латексної добавки 

Б10/05 - Цемент + 10 мас. %  бентоніту + 0,5 мас. % латексної добавки 

Б20/05 - Цемент + 20 мас. %  бентоніту + 0,5 мас. % латексної добавки 

Ме10/05 - Цемент + 10 мас. %  метакаолініту + 0,5 мас. % латексної 

добавки 

Ме20/05 - Цемент + 20 мас. %  метакаолініту + 0,5 мас. % латексної 

добавки 

Мі10/05 - Цемент + 10 мас. %  мікрокремнезему + 0,5 мас. % латексної 

добавки 

Мі20/05 - Цемент + 20 мас. %  мікрокремнезему + 0,5 мас. % латексної 

добавки 

Ц/1 - Цемент + 1 мас. % латексної добавки+  

Б10/1 - Цемент + 10 мас. %  бентоніту + 1 мас. % латексної добавки 

Б20/1 - Цемент + 20 мас. %  бентоніту + 1 мас. % латексної добавки 

Ме10/1 - Цемент + 10 мас. %  метакаолініту + 1 мас. % латексної добавки 

Ме20/1 - Цемент + 20 мас. %  метакаолініту + 1  мас. % латексної добавки 

Мі10/1 - Цемент + 10 мас. %  мікрокремнезему + 1 мас. % латексної 

добавки 

Мі20/1 - Цемент + 20 мас. %  мікрокремнезему + 1 мас. % латексної 

добавки 
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ВСТУП 

 

Наразі людство широко використовує свердловини для видобутку 

ресурсів з земних надр (нафта, газ та ін.) Тому дуже важливим є питання 

створення надійної і довговічної свердловини, якою здійснюватиметься 

транспортування корисних копалин. Щоб канал міг забезпечити 

безперешкодне транспортування речовин слід відокремити пласт гірських 

порід від стінки свердловини. З цією метою в затрубний простір закачують 

тампонажний розчин (свердловина тампонується). Це є найвідповідальніший 

етап будівництва свердловин, так як так як це заключний процес і невдача 

при його виконанні може звести нанівець усі попередні зусилля. При підборі 

складу та властивостей тампонажних матеріалів необхідно враховувати 

геологічно-технічні умови свердловин. 

Існує ряд властивостей тампонажних розчинів, що піддаються 

регулюванню: перш за все, міцність цементного каменю, що утворюється по 

закінченню тверднення тампонажного розчину, причому, відповідно до 

вимог, суттєва увага приділяється саме ранній міцності, також, розтічність, 

розчину, водовідділення, строки тужавлення розчину, адгезія  розчину до 

поверхні металу обсадної колони. Регулювання властивостей зазвичай 

здійснюють шляхом зміни рецептури розчину, тобто, додаванням 

неорганічних та органічних добавок. 

 При додаванні води для полегшення перекачування тампонажних 

розчинів необхідно уникнути зсіданню та появі усадочних деформацій 

цементного каменю при твердненні, для цього добавляють полегшуючі 

добавки. Також для того щоб регулювати строки тужавлення розчинів 

використовують органічні та неорганічні добавки, це необхіднио, бо 

температура в свердловинах коливається в досить широкому діапазоні і, 

відповідно, від цього залежить кількість наявного часу для тампонування 

свердловини. Умови тверднення тампонажних розчинів, особливо на високих 

глибинах відрізняються від умов на поверхні (висока, або низька 
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температура, високий тиск), тому регулювання властивостей розчинів є 

необхідним для високоякісного тампонування свердловини та забезпечення в 

подальшому довгострокову експлуатацію свердловини. 
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1 СУЧАСНИЙ СТАН ВИРОБНИЦТВА ПОЛЕГШЕНИХ ТПМПОНАЖНИХ 

ЦЕМЕНТІВ 

 

1.1. Умови експлуатації свердловин 

Нафто-газові родовища складаються з осадових порід, що являють 

собою механічні або хімічні продукти руйнування метаморфічних та 

вивержених порід, що містять продукти життєдіяльності організмів. Гірські 

породи в основному характеризуються неоднорідністю за мінералогічним та 

механічним складом, орієнтацією зерен в масі, поруватості, ступенем 

ущільнення та тріщинуватістю. 

Гірським породам притаманний комплекс механічних властивостей: 

пружність, пластичність тощо. Взаємодія гірських порід, які бурять, з 

буровим та цементним розчинами, а також можливість виникнення 

оскладнень, зумовлюється значною мірою силами зчеплення цих порід. За 

природою сил зчеплення цих порід розрізняють три групи гірських порід: 

− Скальні (піщаники, вапняки та ін.). Сили зчеплення мають 

електростатичну природу, проявляються однаково як у мікро- так і в 

макробудові та лишаються при насиченні водою. 

− Пластичні (глинисті). Сили зчеплення між уламками порід зумовлені 

взаємодією колоїдних часток, що адсорбуються на поверхні уламков; 

вони значно зменшуються при насиченні породи водою та можуть 

відновлюватись при висиханні. 

− Породи, в яких сили зчеплення обумовленні наявністю вологи у порах 

(сипучі піски або пливуни). На відміну від перших двох типів в порід 

цієї групи сили тертя переважають над силами зчеплення. 

Породи, що розбурюють, пластові води, високі температури та тиск 

негативно впливають на властивості бурових та тампонажних розчинів. 

Аналогічно впливають і гідродинамічні ефекти при закачуванні і протиснені 

розчинів у свердловинах. Залежно від конкретних умов властивості цих 

систем цілеспрямовано змінюють, вводячи до них різноманітні наповнювачі 
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та оброблюючи хімічними реагентами для уникнення ускладнень та 

оптимізації процесу буріння. 

Найбільший вплив на якість бурового та тампонажного розчинів, а 

також техніко-економічні показники буріння чинять породи, що активно 

взаємодіють з цими системами. Наприклад, пластичні породи під впливом 

фільтрату розчину набухають, втрачають стійкість та, переходячи в буровий 

розчин, суттєво погіршують його якість. Змочування цим розчином рихлих 

порід призводить до зсуву та засипання в шурф свердловини. 

Властивості бурових та тампонажних розчинів значною мірою 

залежать від мінерального складу порід, що бурять. Солеві породи через 

свою легку розчинність погіршують властивості тампонажних розчинів. 

Частіше за все ці системи зазнають натрієвої, кальцієвої та магнієвої агресії 

при бурінні кам’яної солі, гіпса та інших порід. 

Було проведено дослідження, на основі яких виявлено, що наслідком 

обводнення призабійної зони пласта, як пластовою так і конденсаційною 

водами є розмив поруватого цементного каменю, винос пластового піску та 

утворення окремих каналів підвищеної провідності. Як наслідок це суттєво 

зменшує дебіт свердловини. [1] 

Пластові води, в залежності від їх походження, відрізняються солевим 

складом, містять розчинені гази та нерозчинні мінерали, що гідролізують. За 

аніоном, що переважає води поділяють на гідрокарбонатні, карбонатні, 

сульфатні та хлоридні. В межах цих класів поділяють також води за вмістом 

катіона кальція, натрія та магнія. Найбільш мінералізованими є води, що 

містяться в осадових породах, які містять вапняки, доломіти, гіпси та кам’яну 

сіль. Як правило, мінералізація вод збільшується із збільшенням глибини 

свердловини. Наявність у водах розчинених газів також суттєво впливає на 

властивості тампонажних та бурових розчинів. 

За умов високої мінералізації велике значення набувають питання 

корозійного руйнування тампонажного каменю. 
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Найбільш інтенсивна зміна фільтраційних, реологічних, та 

тиксотропних властивостей бурових і тампонажних розчинів, прискорення 

строків тужавлення останніх та, як правило, погіршення фізико-хімічних 

властивостей тампонажного каменю спостерігається при підвищених 

температурах та тиску. 

Температуру та тиск і склад пластових вод відносять до найважливіши 

чинників при виборі тампонажних розчинів. Особливо для глибоких та 

надглибоких свердловин. 

Збільшення глибини свердловин супроводжується постійним ростом 

температур, які коливають в досить широких діапазонах. 

Широке поширення бурових робіт, збільшення глибини і 

вдосконалення технології буріння свердловин підвищили вимоги до 

тампонажних матеріалів. Виникла необхідність в цілеспрямованній зміні 

властивостей цементних розчинів і каменю, що утворюється, шляхом 

обробки їх хімічними реагентами. 

Високі забійні температури (що досягають 160 - 200 °С) призвели до 

прискореного тужавлення тампонажних розчинів. У зв'язку з цим особливе 

значення набула хімічна обробка, яка забезпечує рухливість цементних 

суспензій протягом досить тривалого часу, необхідного для проведення 

тампонажних робіт. 

За низьких температур при кріпленні верхньої частині стовбура 

свердловин кондукторами і технічними обсадними колонами, навпаки, 

виникає необхідність у скороченні тривалості перебування цементу в 

рідкому стані. Потрібно прискорити тужавлення і твердіння тампонажного 

матеріалу добавками відповідних реагентів. 

З метою забезпечення повноти витіснення з кільцевого затрубного 

простору бурового розчину тампонажним витиснення його виконується при 

турбулентному режимі течії. 

Зі збільшенням глибини свердловин, зменшенням їх діаметрів і 

підвищенням підйому цементного розчину за обсадними колонами 
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підвищується гідродинамічний тиск в затрубному просторі, на величину 

якого великий вплив чинить швидкість руху висхідного потоку. Значне 

збільшення швидкості, пов'язане з необхідністю забезпечення турбулентного 

режиму течії, обмежується небезпекою гідророзриву пластів та витікання 

цементного розчину в тріщини, що утворюються. Тому тепер вживаються 

заходи для турбулізації потоку підвищенням рухливості цементних 

суспензій, обробкою їх реагентамі-розріджувателями, що знижують 

пластичну в'язкість і максимальне напруження зсуву. 

Тампонажні розчини, що використовуються в буровій практиці, 

відрізняються високим вмістом води. При русі вгору затрубним простором 

вони фільтрують рідку фазу в проникні породи, з яких складається шурф 

свердловини. Втрата води викликає зменшення рухливості, нерівномірне 

загустіння і тужавлення тампонажних розчинів, в результаті чого цемент не 

піднімається на розрахункову висоту. 

Для зниження фільтрації цементні суспензії обробляють речовинами, 

які підвищують в'язкість дисперсійного середовища, збільшують вміст 

зв'язаної води і забезпечують непроникність кірки, що утворюється на 

стінках свердловини. 

Реагенти-регулятори властивостей тампонажних розчинів 

(прискорювачі і сповільнювачі тужавлення, розріджувачі і знижувачі 

водовіддачі) за складом і будовою молекул належать до різних груп 

речовин. Переважна більшість з них застосовується і при хімічній обробці 

промивних бурових розчинів. 

Для скорочення термінів тужавлення або часу загустіння розчинів з 

тампонажних цементів застосовують реагенти-прискорювачі, для збільшення 

- реагенти-сповільнювачі. Як прискорювачі термінів тужавлення 

застосовують в більшості випадків хлорид кальцію CaCl2 (2 – 3 % від маси 

цементу); для цих же цілей використовують хлорид алюмінію AlCl3 (до 10 %) 

і невеликі дозування хлориду натрію NaCl (до 2 – 3 %). Введення великих 

кількостей NaCl уповільнює структуроутворення в цементних розчинах. Ці ж 
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реагенти слугують прискорювачами термінів тужавлення цементних 

розчинів при цементуванні свердловин в зонах вічної мерзлоти. 

Реагенти-прискорювачі (як і реагенти-сповільнювачі) попередньо 

розчиняють у воді, після чого цією водою затворюють цемент. Отриманий 

цементний розчин закачують в свердловину. Принципово можливе введення 

реагентів в цемент при помелі або змішуванні його з наповнювачами. Однак 

цей шлях складний і може бути здійснений в спеціальних умовах, гарантія 

отримання розчину з однаковими властивостями в процесі його виготовлення 

з усієї партії цементу не може бути забезпечена. Тому зазвичай 

використовують перший спосіб. З огляду на те, що він здійснюється в 

промислових умовах, необхідно забезпечити повну відповідність 

властивостей рецептур цементних розчинів, отриманих в лабораторних і 

промислових умовах. 

У зв'язку з підвищенням забійних температур і тисків та прискоренням 

термінів тужавлення цементних розчинів необхідно шукати реагенти-

сповільнювачі. Хоча в даний час відомо кілька десятків сповільнювачів 

термінів тужавлення розчинів (борна кислота, крохмаль, сірчанокисле залізо, 

цукор, декстрин, синтан і ін.), практичне застосування мають небагато з них: 

лігносульфонати кальцію, сульфіт-спиртова барда, сульфіт-дріжджова брага, 

карбоксіметілгідроксіетілцеллюлоза (КМГЕЦ) і МЛЗ (в США), 

карбоксиметилцелюлоза (КМЦ), технічний винний камінь, а також 

виннокаменна кислота (ВК), гіпан, лісохімічні поліфеноли та ін. Крім того, в 

США застосовують окислену целюлозу, танат натрію, декстрин, пирогалової 

кислоти і ін. 

ССБ відрізняється непостійністю уповільнюючих властивостей і не на 

всі цементи діє однаково. Цементні розчини із злежаного цементу легше 

обробляються сульфіт-спиртовою бардою у порівнянні з розчинами з 

цементу свіжого помелу. У розчин рекомендується вводити не більше 1,5 % 

ССБ від маси цементу, але в більшості випадків вже 0,5 % призводить до 

піноутворення. 
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Час дії і стійкість адсорбційних шарів і сумарний ефект уповільнення 

ПАР слід визначати безпосередньо на цементних розчинах шляхом 

встановлення строків тужавленя, в'язкості та інших властивостей. 

У всіх випадках при дослідженнях і промисловому застосуванні 

сповільнювач розчиняють у воді, якою потім затворюють цемент. Ступінь 

впливу сповільнювачів на цемент залежить від багатьох факторів: терміну та 

умов зберігання цементу, його хіміко-мінералогічного складу, властивостей 

самого сповільнювач і т. п. Тому рецептури необхідно підбирати тільки з 

тими цементамі, водою і сповільнювачем, які будуть використані для 

цементування незадовго до операції. Якщо один раз підібраний склад 

розчину дає прийнятний час початку тужавлення, то після деякого часу 

зберігання цементу терміни тужавлення, як правило, подовжуються. 

Зі збільшенням дозування ССБ терміни тужавлення цементних 

розчинів сповільнюються. При підвищенні температури і тиску необхідне 

збільшення витрати ССБ, так як прискорюються адсорбційні процеси, 

швидше відбуваються гідроліз і гідратація цементу. 

При використанні ССБ цементні розчини розріджується, тому її 

широко застосовують для зниження водоцементного відношення і 

підвищення щільності і навіть прискорення термінів тужавлення цементного 

розчину (при малих водо-цементних відношеннях). Разом з тим при 

додаванні ССБ цементні розчини сильно спінюються, що створює труднощі 

при цементувальних роботах. Іноді в приймальному чані агрегату 

утворюється така кількість піни, що неможливо продовжувати операцію - 

насоси засмоктують повітря, а підрахунок об’єму рідини, що закачується стає 

неможливим. В якості піногасителя доцільно застосовувати нейтралізований 

чорний контакт (НЧК), невеликі кількості якого (0,1 - 0,3 %) знижують ефект 

піноутворення, не впливаючи на строки тужавлення. Хорошим піногасителем 

є кальцієва сіль нафтенових кислот (0,1 - 0,2 %). 

Уповільнюючими властивостями при температурах близько 130 °С і 

високому тиску володіє КМЦ. Вона не спінює розчини, стабільна, дуже 
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активна і, впливаючи на цемент, уповільнює терміни тужавлення розчину 

відповідно до взятих кількістей. Для застосування КМЦ готують 5-10% -вий 

водний розчин при температурі 60 – 80 °С. Перемішування (краще 

гідравлічним шляхом) прискорює процес розчинення КМЦ. 

Приготування розчину КМЦ на буровій (особливо в зимовий час) дещо 

ускладнений через відсутність спеціальних нагрівачів. Тому його доцільно 

розчиняти в воді заздалегідь і доставляти на бурову у вигляді розчину. 

Розчин КМЦ - стійкий колоїдний розчин, що не втрачає з часом 

уповільнюючих властивостей. Уже при додаванні 7 – 10 % КМЦ розчин 

представляє собою дуже в'язку масу. Причина такого різкого підвищення 

в'язкості розчину при незначних дозах КМЦ пояснюється будовою 

карбоксиметилцелюлози, яка, як відомо, належить до високомолекулярних 

сполук. Їх молекули витягнуті в довгі ланцюжки, що утворюють в розчині 

просторові структурні решітки, в петлях яких знаходиться захоплена 

(іммобілізована) вода. Звісно, така система сильно загущена, але дещо 

втрачає стабільність при перемішуванні. Тому із збільшенням дозування 

КМЦ більше 0,3 - 0,5 % помітно знижується рухливість цементних і 

цементно-піщаних розчинів. 

Досліди показали, що для отримання цементних розчинів з 

прийнятними термінами тужавлення робочими дозуваннями є додавання до 

1,0 % КМЦ (від маси цементу). Структурні сітки, що утворюються в 

цементному розчині при обробці його КМЦ, руйнуються, і тим інтенсивніше, 

чим більше швидкість перемішування або руху розчину. Вода вивільняється, 

розчин розріджується. Молекулярні ланцюги орієнтуються уздовж потоку. 

При зупинках процесу прокачування розчину в залежності від температурних 

умов структурна сітка може виникнути знову, тому для відновлення процесу 

доводиться створювати більш високий тиск. 

З ростом температури в'язкість цементних розчинів, оброблених КМЦ, 

дещо зменшується (мається на увазі в'язкість, що викликана обробкою КМЦ), 

що пояснюється підвищенням інтенсивності молекулярного руху і 
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ускладненням утворенням структур. Можливість утворення структурної 

сітки може бути зменшена введенням ССБ. 

При температурі 22 °С введення 0,3 % КМЦ настільки ефективно 

уповільнює терміни тужавлення цементного розчину, що він не твердне 

протягом більш ніж 2 доби. При температурі 75 °С добавка 0,5 % КМЦ 

дозволяє отримати розчини з термінами тужавлення близько 7 – 9 год. 

При температурі 120 - 130 °С починається деструкція КМЦ, і вище 

температури 140 °С вона не придатна до використання. 

КМЦ дещо знижує механічну міцность каменю. 

Ефективніше КМЦ уповільнює терміни тужавлення розчинів із 

злежаного цементу. Розчини із свіжозмеленого цементу іноді досить важко 

піддаються обробці КМЦ. На деякі марки цементу вона не робить 

ефективного впливу вже при температурі 110 - 120 °С. 

Дослідження показали, що при температурі, близькій до 170 °С, і тиску 

близько 60 МПа КМЦ, ССБ, крохмаль і інші високомолекулярні органічні 

сповільнювачі розкладаються. 

Як сповільнювач термінів тужавлення цементних розчинів 

запропоновані також лісохімічні поліфеноли (ПФЛХ). При аналізі ефекту 

впливу як сповільнювач відзначено непостійну гальмівну дію; добавки-

реагенту до 0,3 % при температурі 75 °С сповільнюють; при великих дозах 

(до 1 %) кінець тужавлення затягується, тоді як початок прискорюється. При 

більш високій температурі, що сповільнює, ПФЛХ значно падає. 

Застосовується також комбінований сповільнювач термінів тужавлення 

цементних розчинів. Він складається з суміші гіпана, КМЦ або ССБ з 

хромпіком (біхромату натрію Na2Cr2O7), кількість яких підбирають виходячи 

з конкретних умов стосовно обраним в'язким і наповнювачів. Гіпан є 

сополимером поліакрилату натрію, поліакриламіду і поліакрилонітрила. 

Роздільне введення гіпану і хромпіка мало відбивається на термінах 

тужавлення тампонажних розчинів. Подібне спільне дозування цих реагентів 

призводить до різкого збільшення термінів тужавлення розчинів і сприяє їх 
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розрідженню. Хромпік підвищує сповільнюючі властивості гіпану, КМЦ і 

ССБ при високих температурах і тисках. Співвідношення гіпану (КМЦ або 

ССБ) і хромпика зазвичай береться рівним 2: 1. 

Найбільш поширені дозування, що застосовуються при обробці 

цементних розчинів при температурах 110-140 °С і тиску 30 - 50 МПа, такі: 

0,4 - 0,6 % гіпану і 0,2 - 0,3 % хромпика. 

Був розроблений новий сповільнювач строків схоплювання для 

цементних розчинів в умовах дії температур до 170 °С, так званий Л-6. Він 

отриманий гідролізним шляхом з пентозанів, що містяться в кукурудзяних 

качанах (в кількості 27 – 29 % в перерахунку на суху речовину) і відходах 

харчової промисловості. Цей сповільнювач являє собою складну суміш 

різних кислот і оксикислот (щавлевої, тріоксіглутарової, ксінолонової і ін.), а 

також їх солей. Додавання 1,5 – 2 % сповільнювача Л-6 від маси цементу при 

температурі 170 °С і тиску до 70 МПа дозволяє забезпечити початок 

схоплювання розчину до 2 годин. На багато показників твердіє цементного 

розчину і утворюється з нього каменя дію реагенту аналогічно дії ВКК, хоча 

його вартість у кілька разів нижче. 

Також був розроблений сповільнювач термінів тужавлення 

тампонажних розчинів, для виготовлення якого використовувалися відходи 

переробки винограду, яблук, аличі. Та була розроблена нова технологія 

виробництва сповільнювач термінів схоплювання тампонажних розчинів на 

основі винних дріжджів (ВД). Технологія приготування сповільнювача 

полягає в тому, що в воді розчиняють їдкий натр і додають ВД. Після 

перемішування протягом 2 - 3 годин утворюється стійкий розчин без осаду. 

Приготований реагент здатний пластифікувати тампонажні розчини і 

знижувати їх водовіддачу. 

Лабораторні дослідження показують, що цементний розчин, що містить 

3 % сповільнювач, має початок тужавлення 7 год при температурі 130 °С і 

тиску 60 МПа. Фізико-механічні властивості каменю при цьому не 

погіршуються. 



19 
 

При температурі 150 °С і вище і значного тиску стійким 

сповільнювачем є виннокамінна кислота (ВК) C2Н2(ОН)2•(СООН)2, яка 

скорочує терміни тужавлення більш ефективно, ніж інші поширені 

сповільнювачі. Виннокамінна, або диоксіянтарна, кислота - безбарвна тверда 

речовина без запаху з температурою плавлення 170 °С. З підвищенням 

температури її розчинність в воді зростає. При температурі 0 °С в 100 г води 

розчиняється 115 частин, а при 100 °С - 343 частини. При довгому нагріванні 

і температурі вище 180 °С кислота розкладається. Виннокамінна кислота 

зустрічається у вільному стані або у вигляді солей в різних рослинах. 

Основне джерело виннокамінної кислоти - відходи винного виробництва. 

При температурі 90 °С додавання 0,5 % ВК (від маси цементу) 

уповільнює терміни тужавлення настільки значно, що через 36 год розчин 

залишається рідким. При температурі 150 °С і тиску 50 МПа ця ж кількість 

ВК уповільнює початок тужавлення до 1 год 30 хв. Для отримання розчину з 

початком тужавлення 1,5 - 2,0 год при температурі 170 °С і тиску 60 МПа 

потрібно 1,0 - 1,3 % ВК. Для виннокамінної кислоти як сповільнювач 

характерна низька вибіркова здатність - при великій кількості проб цементу 

отримані приблизно однакові результати. Початок тужавлення цементного 

розчину з добавкою 1% виннокамінної кислоти при температурі 200 °С і 

тиску 70 МПа настає, як правило, не пізніше ніж через 50 хв. 

Збільшення термінів тужавлення до 1 год 30 хв при зазначених умовах 

забезпечується комбінованим реагентом (ВКБК), що складається з 1,25 % ВК 

і 0,25 - 0,50 % борної кислоти (БК). На рухливість цементних і цементно-

піщаних розчинів ВК і ВКБК помітного впливу не роблять. Ці реагенти на 

відміну від інших сповільнювачів покращують структуру каменю, роблять іі 

дрібнозернистою, монолітною і підвищують механічну міцність. При 

температурі 110 120 °С внаслідок тривалого тужавлення цементного розчину 

міцність каменю через 2 доби має знижене значення. 

Сильними уповільнюючими властивостями володіє технічний винний 

камінь (ТВК), що є відходом харчової промисловості. Винний камінь - 
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кислий виннокислий калій КС4Н5О6 міститься в соку, корі, листках рослин. 

Він утворюється при бродінні вин, накопичується у вигляді осаду в 

бродильних чанах, на внутрішніх стінках діжок у вигляді твердих кірок. 

Технічний винний камінь складається з суміші виннокислого калію, 

виннокислого кальцію і домішок. 

ТВК ефективно уповільнює терміни схоплювання цементних і 

цементно-піщаних розчинів при температурі до 200 °С і тиску до 70 МПа. 

Незначна кількість ТВК (до 0,1%) при температурі менше 100 ° С 

сприяє деякому прискоренню термінів тужавлення цементних розчинів. ТВК 

забезпечує ефективне уповільнення термінів тужавлення цементних розчинів 

у всьому діапазоні температур від 100 до 200 °С і при тиску до 

100 МПа. Введення 0,25 - 0,75 % борної кислоти полегшує можливість 

уповільнення термінів тужавлення як цементних, так і цементно-піщаних 

розчинів. Великі кількості ТВК погано розчиняються. Введення ТВК сприяє 

підвищенню міцності цементного і цементно-піщаного каменів, які 

тверднуть при температурі близько 200 °С і тиску до 70 МПа. 

Водовіддача тампонажних розчинів може бути знижена введенням в 

них бентонітових порошків (або інших мінеральних структуроутворювачі) і 

хімічних реагентів: поліоксиетилену, КМЦ, КМГЕЦ, КССБ, нітролігнину, 

поліакриламіду, окзіла, модифікованого крохмалю і ін. 

Піногасіння цементних розчинів активно здійснюється окисненим 

парафіном ОКП-50, суспензією поліетилену, синтетичними жирними 

кислотами, соапстоксом, окисленим петролатумом, поліамідом, ВМС-12, 

НІК, НЧНР, сивушними маслами. Але слід пам'ятати, що введення їх в 

цементні розчини може змінити реологічні параметри останніх і терміни 

тужавлення. 

 

1.2. Види тампонажних цементів та вимоги стандартів 

Тампонажні цементи застосовуються в розвідувальному й 

експлуатаційному бурінні газових, нафтових та інших свердловин, для 
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відокремлення нафто- і газоносних шарів від водоносних. У свердловину 

опускається колонна труб меншого діаметру,  ніж діаметр свердловини. В 

затрубний простір, що утворився, закачують цементний розчин у вигляді 

суспензії, попередньо промивши затрубний простір глинистим розчином, 

який потім витісняється цементним. 

У зв’язку з тим, що свердловини різко відрізняються за умовами 

експлуатації, до цементів, що застосовуються для тампонування, ставляться 

різні вимоги. Загальні вимоги до тампонажних цементів – добра текучість 

при мінімальній кількості води. Початок тужавіння не повинен наступати, 

поки цементний розчин не буде повністю закачаний у свердловину. Для 

холодних свердловин не повинен наступати раніше ніж 2 годин, а для 

гарячих – через 1 годину 45 хвилин з моменту замішування. А інтервал між 

початком та кінцем тужавіння повинен бути мінімальним. Кінець тужавлення 

для тампонажних портландцементів холодних свердловин – 10, обваженого і 

низькогігроскопічного – 12, солестійкого – 20 годин. Для всіх різновидів 

цементів для гарячих свердловин кінець тужавлення повинен наступати 

через 5, а для солестійкого – через 10 годин. Через 48 годин після 

тампонування розкривають нафтоносний шар і цемент до цього часу уже має 

набути певної міцності. Тампонажні цементи повинні мати стійкість проти 

сольової агресії, оскільки пластові води певних родовищ характеризуються 

високою концентрацією хлоридів, сульфатів, сульфідів у них і достатньо 

пластичними, щоб при перфорації отворів у них не утворювались тріщини. 

Вони повинні бути газо- і водонепроникними. 

Цементування свердловин, особливо глибоких, - найвідповідальніший 

етап їх будівництва. Це зумовлюється тим, що цементування – заключний 

процес і невдача при його виконанні може звести нанівець усі попередні 

зусилля. Недоброякісне цементування свердловин нерідко є причиною появи 

газу, грифоноутворень і газових фонтанів, які завдають великої шкоди 

економіці та довкіллю. Воно приводить до неправильної оцінки запасів 

нафти і газу в продуктивних пластах, є причиною перетікання нафти і газу в 
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інші пласти, що мають менший тиск, сприяє заводненню продуктивних 

горизонтів тощо. Разом з тим надійне відокремлення пластів, розкритих при 

бурінні свердловин, одночасну забезпечує охорону надр, що дуже важливо з 

геологічної та промислової точки зору. Тому цілком зрозуміло, що ізоляції 

продуктивних об’єктів, кріпленню свердловин відокремленню пластів, якості 

їх цементування необхідно приділити особливу увагу [2]. 

Згідно з технічними умовами цемент, поміщений в затрубний простір 

повинен набирати достатню міцність протягом перших двох діб. Наростанню 

міцності сприяє постійна вологість і підвищена температура, яка постійно є в 

нафтових свердловинах. 

Цемент, в склад якого входить 45 – 60 % С3S, 20 - 30 % С2S, 10 – 16 % 

С4АF і 0,5 – 8 % С3А має високу початкову міцність і здатність наростання її 

з часом. С4АF сприяє тривалому наростанню міцності. 

Істотно впливає на міцність цементного каменю кількість введеної для 

затворення води. Підвищений вміст у цементному розчині води негативно 

впиває на міцність утвореного цементного каменю. При затвердінні 

надлишкова вода виділяється з розчину, що супроводжується значними 

усадковими деформаціями з утворенням тріщин. Крім того, надлишкова вода 

надає пористість затверділому цементу. Однак кількість води для затворення 

повинна бути достатньою для надання розчину необхідної рухливості при 

закачуванні її в затрубний простір свердловини. Зазвичай водо-цементне 

відношення приймається 0,5. Текучість цементного тіста з 50 % води 

повинна бути не менше 180 мм. Текучість ТПЦ для гарячих свердловин 

повинна бути не менше 210 мм. 

Тонина помелу тампонажних цементів для холодних свердловин 

повинна бути такою, щоб крізь сито № 008 проходило не менше ніж 85 % 

взятої наважки. 

Згідно ДСТУ Б. В. 2.7-8-99, такі цементи класифікуються наступним 

чином: 

За речовинним складом 
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− Тип І – тампонажний портландцемент бездобавочний 

− Тип I-G – тампонажний портландцемент з нормованими 

вимогами при водоцементному відношенні, що дорівнює 0,44 

− Тип I-H – тампонажний портландцемент бездобавочний з 

нормованими вимогами при водоцементному відношенні, що дорівнює 

0,38 

− Тип ІІ – тампонажний портландцемент з мінеральними 

добавками 

− Тип ІІІ – тампонажний портландцемент із спеціальними 

добавками що регулюють щільність цементного тіста. 

За густиною цементноготіста цементи типу ІІІ розділяють на 

− Полегшений (пол) 

− Поважчений (пов) 

За температурою застосування цементи типів І, ІІ і ІІІ розділяють на 

цементи, призначені для: 

− Низьких і нормальних температур 15 - 50 °С 

− Помірних температур 51 - 100 °С 

− Підвищених температур 101 - 150 °С 

А також за ДСТУ Б. В. 2.7-8-99 до тампонажних цементів висуваються 

наступні вимоги. Речовинний склад всіх цементів повинен відповідати 

вимогам, що наведені у таблиці 2.1. 

Речовинний склад характеризується вмістом портландцементного 

клінкеру і добавок без урахування гіпсового каменю, який вводять зверх 

100% маси цементу. 

Вимоги до фізико-хімічних показників, які характеризують тампонажно-

технічні властивості цементу наведені у таблиці 2.2. 
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Таблиця 2.1 – Речовинний склад тампонажних цементів 

Тип цементу Вміст клінкеру Вміст добавки 

мінеральна 

добавка 

спеціальна 

добавка (у тому 

числі і природна 

пуцоланова) 

І 

I-G 

I-H 

100 Не допускається 

 

ІІ 80-94 6 - 20* - 

ІІІ 30-89 - 11 - 70 

*Добавок осадового походження не повинно бути більше 10% маси 

цементу 

 

Портландцементовий клінкер за хімічним складом має відповідати 

технологічному регламенту. Масова частка оксиду магнію MgO у клінкері не 

повинна бути більше 5,0 % [3]. 

Багато країн мають свої стандарти для типів, композицій, 

випробовування та використання тампонажних цементів. Найбільш 

поширений прийнятий в світі стандарт – специфікація Американського 

Інститута Палива (API), очікується, що даний стандарт буде імплементовано 

як міжнародний. Згідно з розділом специфікації 10А всі тампонажні цементи 

розділені на 8 класів від A до H, кожний з яких підрозділений залежно від 

міцності та ступеню сульфатної стійкості. 

Тампонажні цементи класів А, В та С використовують для свердловин 

глибиною до 1830 м відповідно нормального складу (клас А), з середньою та 

високою сульфатостійкістю (клас В), та з високою ранньою міцність і, 

залежно від вимог, з нормальною, середньою та високою сульфатною 

стійкістю (клас С). 
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Тампонажні цементи класів D, E, F, G та H – цементи з середньою та 

високою сульфатостійкістю. Цементи класу D призначений для свердловин 

глибиною від 1830 до 3050 м та умов підвищених температур і тиску. Клас E 

призначений для свердловин глибиною від 3050 до 4270 м та умов високих 

температури і тиску. Цементи класу F призначені для свердловин глибиною 

від 3050 до 4880 м та умов дуже високих температури та тиску. 

Тампонажні цементи класів G та H для свердловин глибиною до 2440 м 

мають середню та високу сульфатостійкість. Їхні строки тверднення можуть 

бути скореговані добавками сповільнювачами та прискорювачами. Вони 

підходять для широкого спектру глибин. Окрім портландцементного 

клінкеру ці цементи не повинні містити інших добавок, окрім сульфату 

кальцію (гіпсу). На відміну від цементів класу G, цементи класу H мають 

більш зернистий розмір часток [4]. 

Таблиця 2.2 – Вимоги до показників тампонажних цементів 

Найменування показника 

 

Значення для цементу типу 

ІІІ-пол при температурах 

застосування 

Низьких і 

нормальних 

Помірних та 

підвищених 

Міцність при вигині, МПа, не менше, у віці: 

1 доби 

2 діб 

 

- 

0,7 

 

- 

1,0 

Питома поверхня м2/кг, не менше 270 250 

Розтічність цементного тіста, мм, не менше, 

відповідно для цементу: 

Пластифікованого 

Непластифікованого 

 

 

200 

220 

 

 

200 

220 
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1.3. Характеристика тампонажних цементів 

Спеціальні добавки (полегшуючі та поважчуючі), які регулюють 

густину цементного тіста за відповідними нормативними документами. 

Полегшуючі та поважчуючі добавки повинні забезпечувати отримання 

цементу визначеної густини і не повинні викликати деструкцію і корозію 

цементного каменю. [3]. 

Вимоги до тампонажних матеріалів для цементування свердловин 

здебільшого визначаються геолого-технічними умовами в свердловинах. 

Тампонажний розчин має лишатись  рухомим під час транспортування в 

затрубний простір і має тверднути в безусадковий камінь з певними фізико-

механічними властивостями одразу ж після припинення транспортування. 

Для уникнення зсідання застосовують полегшуючі добавки, такі як 

бентонітовий глинопорошок, вермікуліт, алюмосилікатні мікросфери [5]. 

Складність проблеми полягає в тому, що до тампонажних розчинів 

висуваються водночас вимоги по текучості та густині, стійкості до 

розшаровування, міцності на розтяг та на згин (які мають бути не менше 1 

МПа). Відомі полегшуючі наповнювачі (наприклад, спучений перлітовий та 

вермікулітовий піски, фільтроперліт, діатоміт, керамзит, вугілля, кокс та ін.) 

під дією тиску в свердловині руйнуються та утворюють нові поверхні, що 

змочуються водою затворення, і розчин стає складно перекачувати. Отже, 

наповнювач має бути достатньо міцним при обємному стисненні. Саме 

такими і є порожні скляні мікросфери – ПСМС, введення яких до цементної 

системи дозволяє отримати матеріал щільної структури, що поризований 

водонепроникними мікросферами [6]. 

За низьких температур, як правило, слід застосовувати цементи та 

суміші, що містять найменшу кількість полегшуючих добавок, за винятком 

випадків, коли добавка слугує для регулювання будь-яких інших 

властивостей, крім густини. Тому в цих умовах перевага надається 

використанню найбільш ефективних з полегшують добавок –  

високодісперсні бентоніти і газонаповнені гранули (полімерні і мінеральні 
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мікробалони, спучені мінеральні матеріали). Найбільш перспективним є 

використання полегшених цементів без полегшують добавок – 

високодисперсних цементів, проте слід враховувати, що підвищення 

дисперсності цементу погіршує його збереження. 

Сказане вище залишається справедливим для умов з температурою 

<60 °С. Вище цієї температури реакція синтезу гідросилікатів кальцію з 

оксиду кальцію, кремнезему і води йде досить швидко, і її слід 

використовувати для поліпшення властивостей цементного каменю з 

полегшених тампонажних цементів. Тут йдеться про застосування 

кремнеземистих і глиноземисто-кремнеземистих полегшують добавок –  

матеріалів типу діатоміту і пилоподібних зол. Кремнезем і частково 

глинозем, що містяться в цих полегшують добавках, реагуючи з оксидом 

кальцію, що виділяється при гідролізі мінералів портландцементу, 

утворюють додаткову кількість гідросилікатів кальцію – найцінніших 

структурних елементів цементного каменю. Якщо кількість введеного 

добавкою кремнезему така, що мольне відношення CaO/SiO2 становить 0,6 - 

1,2, то міцність і термостійкість цементного каменю будуть найвищими при 

всіх температурах. Добавки, що містять глинисті мінерали, знижують 

термостійкість цементного каменю [7]. 

Практика будування нафтових свердловин у складних умовах (зміна 

інтервалів з різними пластовими тисками, близьке розташування водоносних 

та нафтоносних горизонтів, низькі градієнти тисків гідророзриву пластів та 

підвищені вимоги до охорони надр) показує, що необхідний рівень їхньої 

якості досягається не завжди. Основними проблемами при закріпленні 

свердловин у таких умовах є поглинання тампонажних розчинів, не підйом 

цементного розчину на проектну висоту, недостатньо якісне розділення 

пластів і поява внаслідок цього міжпластових перетоків. З ціллю підвищення 

ефективності будівництва свердловин на кафедрі буріння свердловин 

розробляються тампонажні суміші на основі тонкодисперсних в’яжучих 

речовин (мікроцементів), які отримують шляхом повітряної сепарації пилу 
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при помелі цементного клінкеру. В процесі дослідження було розроблено 

суміш на основі мікроцементу з введенням в якості полегшуючої добавки 

золи-виносу Красноярської ТЕЦ. 

В процесі досліджень було виявлено, що за високої швидкості 

перемішування розчин на основі мікроцементу верується і його густина 

значно менша, ніж густина розчину, що отриманий за низької швидкості 

перемішування. 

При введенні золи-виносу в якості полегшуючої добавки необхідний 

ефект зниження густини досягнутий не був, у звязку з чим подальші 

дослідження із вказаним компонентом не проводились [8]. 

Використання полегшених тампонажних матеріалів для цементування 

обсадних колон в зонах багаторічно мерзлих порід є необхідним заходом, так 

як тампонажні розчини в інтервалі густин 1,31 – 1,53 г/см3 мають низькі 

значення тисків поглинання технологічних рідин. Крім того, полегшуючі 

добавки, які зазвичай використовують, дозволяють покращити 

теплоізолюючі властивості цементного каменю [9]. 

Для підвищення якості кріплення експлуатаційних колон розроблено 

тампонажні розчини, що розширюються, з регульованими технологічними 

властивостями. Такі розчини містять такі добавки: пластифікуючі, 

понижувач фільтрації на основі гідроксиетилцелюлози, добавки, що 

розширюються та виключають зсідання цементного каменю при його 

твердненні (застосовують добавки на основі Ca та Mg, які є досить 

безпечними для цементного каменю та обсадної колони) та добавки, що 

зменшують строки тужавлення (хлориди кальція та натрія) [10]. 

 

1.4. Види полегшуючих добавок 

Для отримання тампонажних цементів, зокрема і полегшених, 

використовують активні мінеральні добавки (природні або штучні), які 

проявляють гідравлічні властивості та можуть тверднути в присутності 

вапна. 
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Природні добавки: 

Добавки осадового походження: 

− Діатоміти – гірські породи, що складаються переважно з 

мікроскопічних панцирів діатомітових водоростей (органогенного 

походження) та містять в основному кремнезем в аморфному стані. 

Це легка маломіцна порода світло-сірого або жовтуватого кольору. 

− Трепели – гірські породи, що складаються з мікроскопічних 

переважно кульовидних зерен та містять головним чином кремнезем 

в аморфному стані. Вважають, що трепели утворилися з діатомітів 

внаслідок метаморфізму, при якому розчинились панцирі і 

виділились кульки вторинного опалу і халцедону. 

− Опоки – ущільнені діатоміти та трепели. У воді вони легко 

набухають та в досить поширені. 

− Глієжі – породи, що утворені в результаті природного випалу глини 

при підземних пожежах у вугільних пластах. Активною складовою в 

їхньому складі є метакаолініт. Але вони можуть містити шкідливу 

домішку – незгоріле вугілля. 

Добавки вулканічного походження: 

− Золи – породи, що містять алюмосилікати та знаходяться в природі 

у вигляді рихлих та частково ущільнених порід. 

− Туфи – ущільнені зцементовані вулканічні породи 

− Пемзи – каменеподібні породи, що характеризуються поруватою 

губчастою будовою (спучене вулканічне скло); 

− Трасcи – метаморфізовані різновиди вулканічних туфів. 

Штучні добавки: 

− Кремнеземисті відходи – відходи, що багаті на кремнезем, 

отриманні при вилученні глинозема з глини; 

− Випаленні глини – продукт штучного випалу глинистих та 

самозаймистих порід у відвалах пустих шахтних порід (глинисті та 

вуглисті сланці). 
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− Паливні золи та шлаки – бічний твердий продукт, що утворюється в 

процесі спалювання за певних температур деяких видів палива, які в 

своєму складі містять кислотні оксиди (кам’яного і бурого вугілля, 

сланців та торфу). 

− Доменні гранульовані шлаки (кислотні та основні) – силікатні 

розплави, що отримують під час плавки чавуну та гранульовані 

шляхом різкого охолодження. [11, 12] 

− Зола-винос утворюється під час спалювання пиловидного палива й 

уловлюється електрофільтрами. В її складі переважають SiO2 та 

Al2O3. Внаслідок високої дисперсності золу-винос не потрібно 

молоти. Вона має низьку водопотребу. Широко використовуються 

не тільки як добавки до сировинних сумішей для випалу клінкеру а і 

як добавка в цемент [12]. 

Отриманні цементи, при додаванні таких добавок мають дещо нижчу 

густину, на відміну від звичайних портландцементів. Наприклад, для 

пуцоланових портландцементів середня густина в нещільному стані 

дорівнює 800 – 1100 кг/м3, а в ущільненому – 1200 – 1500 кг/м3. При чому для 

портландцементів із добавками осадового походження вона менша, ніж для 

портландцементів із добавками вулканічного походження. А густина 

шлакопортландцементу зменшується у міру збільшення дози шлаку. Середня 

густина в нещільному стані 900 – 1200, а в ущільненому – 1400 – 1700 кг/м3 

[12]. 

Також було розроблено спосіб отримання полегшеного тампонажного 

цементу, що включає помел портландцементного клінкеру спільно з гіпсом 

та додавання активної мінеральної добавки, який відрізняється тим, що як 

активну мінеральну добавку використовують метакаолін в кількості 1 – 

20 мас. % від зазначених компонентів [13]. 

Для отримання полегшеного тампонажного матеріал, в якості активної 

мінеральної добавки використовують цеолітову муку при такому 
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співвідношенні компонентів, мас. долей %: мінеральне в’яжуче 54,5 – 61,5 %, 

цеолітова мука 38,5 – 45,5 % [14]. 

Використовують для отримання тампонажного цементу, добавку, яка 

розширюється при твердінні. До в’яжучого добавляють 5 – 20 мас. % меленої 

доломітової муки обпаленої [15]. 

Також для отримання полегшених тампонажних цементів можливе 

використання добавок органічного походження. Згідно із патентом, 

полегшений тампонажний матеріал включає мінеральне в'яжуче і 

полегшувальну добавку, і відрізняється тим, що як полегшувальна добавка 

використовується реагент на основі ксантанової смоли при наступному 

співвідношенні компонентів, мас. %: мінеральне в'яжуче – 99,89 – 99,96; 

реагент на основі ксантанової смоли – 0,04 – 0,11 [16]. 

Для зменшення густини розчинових сумішей як добавки-полегшувачі 

використовують алюмосилікатні мікросфери, що характеризуються низькою 

насипною густиною та високою питомою поверхнею. Відомі дослідження з 

розробки рецептур сумішей із середньою густиною 1100 – 1500 кг/м3. 

Доведено, що використання даних добавок значно підвищує седиментаційну 

стійкість розчинових сумішей, а також дещо збільшує адгезію розчину до 

обсадної колони. Проте стінки зерен мікросфери не витримують тиску понад 

20 МПа, що обмежує глибину застосування подібних композицій. У 

дослідженні було використано полегшуючі добавки цеоліт та метакаолін. 

Цеоліт та його основний мінерал клиноптилоліт належать до водних 

алюмосилікатів каркасної будови і характеризуються відкритою 

тривимірною канальною пористістю. Завдяки особливій будові порового 

простору цеоліт може поглинати і віддавати воду без змін об’єму, по суті 

являючи собою жорстку кристалічну «губку» , об’єм пор може досягати 50 

%. Завдяки цьому при введенні цеоліту до складу тампонажних розчинів він 

не тільки відіграє роль активної мінеральної добавки пуцоланової дії, а й 

одночасно виступає активним полегшувачем. 



32 
 

Метакаолініт – це аморфізований силікат алюмінію, який утворюється 

в результаті термообробки природного каоліну при контрольованих 

параметрах, що забезбечує одержання матеріалу, стабільного за складом та 

властивостями. Серед мінеральних добавок метакаолініт відрізняється  

найвищим вмістом високоактивних оксидів алюмінію та кремнію. Маючи 

високу питому поверхню та низьку насипну густину метакаолініт може бути 

використаний як полегшувач у тампонажних сумішах [17]. 

Також, відповідно до [18] запропоновано регулювати не тільки якісний 

склад добавок для тампонажних розчинів, але і гранулометричний склад. Це 

покращує не тільки динаміку тужавіння цементного розчину, а й інші його 

властивості, в тому числі реологічні, що в свою чергу має збільшити 

ефективність перекачування розчину насосом. 
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2 ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 2.1. Об’єкти дослідження 

При проведенні досліджень використовувався, в якості базового, 

портландцемент марки ПЦТ-1-100 виробництва Здолбунівської філія ПРАТ 

"Дікергофф Цемент Україна" "Волинь-Цемент" (Рівненська обл.). Складається з 

клінкеру КТ-1 та гіпсового каменю й виробляється згідно з нормами, 

встановленими ДСТУ Б В.2.7-46:2010 «Будівельні матеріали. Цементи 

загальнобудівельного призначення. Технічні умови» (умовно відповідає СЕМ 

І 52,5, DIN 11641, EN-196). 

Фізико-механічні властивості та хімічні характеристики згідно паспорту 

продукції наведено в табл. 2.1 і табл. 2.2. 

Таблиця 2.1 – Фізико-механічні властивості цементу 

Вид випробувань 
Згідно з 

нормами 

Середні показники 

«Волинь-Цемент» 

Тонкість помелу, залишок на ситі 

№008 (%) 
≤ 15,0 1,5-8,0 

Питома поверхня, за Блейном (м²/кг) не нормується ≥ 350 

Термін тужавлення (хвилин):  

Початок  

Закінчення 

 

≥60 

≤600 

 

90-120 

300 -360 

Міцність у віці 2 діб (МПа):  

Вигин  

Стиск 

 

не нормується 

≥15,0 

 

3,0-4,2 

26,0-32,0 

Міцність у віці 28 діб (МПа): 

Вигин 

Стиск 

 

не нормується 

≥50,0 

 

5,5 -6,6 

50,2-55,5 
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Таблиця2.2 – Хімічні характеристики цементу 

Показники 
Згідно з 

нормами 

Середні 

показники 

«Волинь-

Цемент» 

Втрати при прокалюванні ≤5,0 0,2 -1,6 

Нерозчинний залишок ≤5,0 0,1-0,6 

Вміст іону хлору (Clˉ) ≤0,1 0,0-0,020 

Вміст лугів у цементі в перерахунку на 

Na2O, не більше (%) 
≤1,2 до 1,0 

Вміст трьох кальцієвого алюмінату С3А ≤8,0 6,0-8,0 

 

В якості полегшуючих добавок використовували бентонітовий 

глинопорошок, метакаолін та мікрокремнезем. 

Бентонітова добавка – глинопорошок для промивних рідин марки ПБА-

20 «Super» (порошок бентонітовий активований) згідно ТУ У 14.2-00223941-

007-2010 виробництва ПАТ «Дашуковські Бентоніти» (с. Дашуковка 

Черкаської обл.). 

Згідно ТУ випускаються бентонітові глини чотирьох марок ПБА-16, 

ПБА-18, ПБА-20 та ПБА-22. Номер вказує на мінімальний об’єм (м3) 

бурового розчину з ефективною в’язкість 20 МПа×с, що можна отримати з 1 

т глинопорошку. 

Метакаолін – продукт дегідратації каолінової глини (природного 

гідроалюмосіліката).  

Використовувався метакаолін марки МК-40. 

Так як метакаолін – продукт попередньої термічної обробки за 

контрольованих умов, він має однорідний гранулометрийчний склад, та 

сталий хімічний склад, що наведений у табл 2.3. 
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Таблиця 2.3 – Хімічний склад метакаоліну 

Матеріал 
Вміст оксидів, мас.% 

SiО2 Al2O3 Fe2O3 CaО MgО R2O інші п.п.п. 

Метакаолін 52,6 39,8 1,9 1,0 - 0,1 2,0 2,0 

В роботі також був використаний мікрокремнезем – мінеральна 

добавка, яку видобувають з очисних систем димових газів металургійних 

виробництв, або виробництва кремнію та його сплавів. Аморфні кристали 

діоксиду кремнію мають сферичну форму діаметром від 0,01 – 0,3 мм, а 

питома поверхня за Блейном складає від 33000 см2/г до 77000 см2/г. Завдяки 

високій дисперсності насипна густина мікрокремнезема складаю 200 – 250 

кг/м3. 

Відповідно до [19] відоме застосування кремнезему для отримання 

бетонів високої міцності. Це зумовлено високою пуцолановою активністю 

кремнеземів, завдяки їхній високій дисперсності. В такому вигляді кремнезем 

легко вступає в реакцію з гідроксидом кальцію, що вивільняється під час 

гідратації цементу. 

При додаванні мікрокремнезема в кількості до 30 мас. % у поєднанні із 

суперпластифікатором можна отримати суміші з В/Ц менше 0,3 [20]. 

Хімічний склад може відрізнятися. Але вміст SiO2 зазвичай лежить в 

діапазоні 80 – 98 мас. %, інші компоненти – Al2O3, Fe2O3, MgO та CaO. 

Також використовувався латексний полімер на водній основі Diacel® 

LX200 виробництва Chevron Phillips Chemical Company (Вудлендс, Техас, 

США), що застосовується як добавка для приготування цементних суспензій 

із зменшеним водовідділенням. Полімер добре диспергується у воді, що дає 

змогу вводити його до цементу із водою замішування.  
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 2.2. Мета та методи дослідження 

 

2.2.1. Мета та завдання дослідження 

Об’єкт дослідження – тампонажні розчини на основі портландцементу 

та мінеральної (бентонітова глина, метакаолін, мікрокремнезем) і органічної 

(латексний полімер) добавок. 

Предмет дослідження – залежність властивостей цементного тіста та 

цементного каменю від їх складу. 

Метою даної науково-дослідної роботи є вивчення впливу добавок на 

наведені нижче властивості цементних розчинів та перевірка доцільності 

їхнього практичного застосування. Для досягнення даної мети необхідно 

вирішити низку задач: 

− Дослідити вплив вибраних добавок на фізико-механічні властивості, 

водовідділення та розплив цементного тіста шляхом проведення 

лабораторного експерименту; 

− Проаналізувати отримані експериментальні дані та зробити висновок 

щодо доцільності та ефективності використання добавок. 

 

2.2.2. Методи дослідження 

Визначення міцності на стиск зразків відповідного складу проводилось 

за методикою визначення фізико-механічних властивостей цементів в малих 

зразках.  

Визначення міцності на стиск проводилось для зразків витриманих у 

воді протягом 2, 7 та 28 діб, як середнє арифметичне двох значень руйнівного 

тиску на кубічний зразок, за наступною формулою: 

S

F
R

сж

сж
=

 

де Fсж — руйнівне навантаження, Н; 

S — площа робочої поверхні, см2. 

Результат перераховано у МПа та заокруглено до 0,1 МПа. 
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Визначення коефіцієнта водовідділення. 

При замішуванні цементу водою як в лабораторних, так і в 

промислових умовах можна спостерігати повне утримування води одними 

цементами в період тужавіння, та відокремлення невеликого шару води 

різної товщини іншими цементами.  

Згідно [21] водовідділення цементу – кількість води, що відокремилася 

при розшаруванні цементного тіста внаслідок осадження частинок цементу.  

Водовідділення цементного тіста – процес відокремлення води в 

замішаному цементному тісті, розчині або бетоні під дією сили тяжіння зерен 

заповнювача та частинок цементу. Деяка кількість води при цьому виступає 

на поверхню вкладеної бетонної суміші (зовнішнє водовідділення), а частина 

води накопичується під поверхнями зерен крупного заповнювача (внутрішнє 

водовідділення). У випадку внутрішнього водовідділення відбувається т.з. 

розшарування бетону, що порушує його монолітність. 

При випаровуванні відокремленої води утворюється додаткова 

кількість пор, які полегшують проникнення агресивної води вглиб бетону. 

Водовідділення можна значно зменшити шляхом введення в бетонні та 

розчинні суміші активних мінеральних добавок (трепелу, опоки), алюмінієвої 

пудри, а також деяких поверхнево-активних речовин. 

Такі добавки (опока, мелений пісок, трепел) несуть негативний 

поверхневий заряд. Вони діють за наступним принципом. 

Утворена рідка фаза розведених цементних суспензій представлена 

гетерогенною системою – колоїдними розчинами з дисперсною фазою. В 

колоїдних розчинах інтенсивно розвиваються електрокінетичні явища, які 

супроводжуються періодичною коагуляцією та пептизацією продуктів 

коагуляції в результаті перезарядження частинок. Визначення ролі знаку та 

величини заряду на реагуючих речовині та продукті реакції грає величезну 

роль у прогнозуванні властивостей цементу та бетону. Цементні системи 

коагулюють при зниженні знаку заряду поверхні до 30 мВ.  
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Для зниження водовідділення (зменшення коагуляції системи) 

необхідно підвищити заряд поверхні частинок або ввести частинки, 

однойменно заряджені з поверхнею. Гідратовані цементи мають від’ємний 

заряд поверхні, тобто для їхньої стабілізації (попередження коагуляції/) 

необхідно вводити речовини, які несуть негативний заряд. 

Седиментаційні процеси можуть проходити лише в період, що передує 

утворенню достатньо стійкої коагуляційної структури. Тому всі фактори, що 

сприяють прискоренню утворення такої структури, будуть усувати 

шкідливий вплив водовідділення. Такими факторами є: більш тонкий помел 

цементу, зниження В/Ц, збільшення вмісту в цементі трикальцієвого 

алюмінату.  

Позитивний вплив високої тонини помелу на темп структуроутворення 

відмічається багатьма авторами, однак цей висновок не підтверджується 

практикою роботи ряду заводів. Збільшення тонини помелу не зменшує 

водовідділення, але швидкість водовідділення при більш тонкому помелі 

повільніша, ніж при більш грубому.  Час седиментації збільшується за 

рахунок затримання дрібнодисперсних фракцій у «підвішеному» стані, тобто 

за рахунок зменшення сил гравітації.  

Підвищення температури збільшує швидкість водовідділення, однак 

загальна здатність до водовідділення, вочевидь, не змінюється. 

Згідно [22] водовідділення визначається наступною послідовністю дій: 

− Відважити необхідну кількість цементу і добавок та перемішати їх 

разом у кульовому лабораторному млині протягом 15 хв. 

− Відважити по 350 г цементу без добавок та сумішей цементу з 

добавками. 

− Відважити по 350 мл води для кожного зразка. 

− В фарфоровий стакан протягом 1 хвилини висипати наважки цементів, 

постійно перемішуючи вміст металевим шпателем. 

− Отримане тісто перемішувати ще 4 хвилини і обережно перелити у два 

градуйовані циліндри. 
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− Циліндри з цементним тістом поставити на стіл і одразу ж відрахувати 

об’єм цементного тіста. Протягом всього часу випробування циліндри 

повинні стояти нерухомо і не піддаватися поштовхам і струшуванням.  

− Об’єм цементного тіста, яке осіло, (в мл) відмічають через 2 год ± 5 хв  

після першого відліку і через кожні 30 хв при подальших 

спостереженнях. При збігу двох останніх відліків подальше 

спостереження припиняють, а вміст циліндра виливають. 

− Проводять два паралельних визначення. Водовідділення визначається 

як середнє двох визначень. Відхилення в результатах паралельних 

замірів не повинно перевищувати 1 %.  

Коефіцієнт водовідділення (об’ємний) Кв у відсотках розраховують за 

наступною формулою: 

 

Де V1 – початковий об’єм цементного тіста, см3; 

V2 – об’єм цементного тіста, що осіло за даний строк см3; 

V1-V2 – об’єм води, що відділився за даний строк, см3.. 

Випробовування на водовідділення було проведено на суспензіях того 

ж складу, що і для визначення фізико-механічних властивостей відповідних 

сумішей (див. табл. 5). 

Визначення розтічності цементного тіста проводиться за [21] ДСТУ Б 

В.2.7-86-99 «Цементи тампонажні. Методи випробувань» з використанням 

форми-конусу, як зображено на рис 2.1. 
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Рисунок. 2.1 – Форма-конус. 

Вимірювальний стіл, що встановлюють горизонтально за рівнем, має 

бути оснащений шкалою, що являє собою концентричні кола з мінімальним 

діаметром 70 мм та максимальним не менше за 250 мм. Ціна поділки шкали 

має бути не менше 5 мм. 

Форму-конус встановлюють на скло в центрі вимірювального стола 

таким чином, щоб внутрішнє коло форми співпадало з початковим колом 

шкали. Перед випробуванням внутрішню поверхню форми та скло 

протирають вологою тканиною. 

Цементним тістом, що приготовано за В/Ц 50 %, заповнюють форму-

конус по вінця. Інтервал часу від моменту закінчення перемішування тіста та 

до моменту початку заповнення ним форми-конуса не повинен перевищувати 

5 с. Після закінчення заповнення надлишок тіста видаляють ножем, 

розташованим під невеликим кутом до поверхні форми. Після чого форму 

різку піднімають у вертикальному напрямку. 

Діаметр розтічності цементного тіста вимірюють лінійкою або 

штангенциркулем у двох взаємно перпендикулярних напрямках, результат 

заокруглюють до 1 мм. 
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3 ВЛАСТИВОСТІ ТАМПОНАЖНИХ РОЗЧИНІВ З МІНЕРАЛЬНИМИ ТА 

ОРГАНІЧНИМИ ДОБАВКАМИ 

 

3.1 Вплив неорганічних добавок на властивості тампонажних цементів 

Вивчався вплив неорганічних добавок (бентонітова глина, метакаолін, 

мікрокремнезем) на міцність тампонажних цементів. В якості контрольного 

складу використовувався склад з бентонітовою глиною. Вміст добавок в 

цементах складав 10 і 20 мас.%, що відповідає кількості добавок, яка 

використовується в реальних умовах. Після проведення випробовування всіх 

зразків на фізико-механічні властивості було отримано результати, що 

відображені у табл.3.1. 

Таблиця 3.1 – Результати фізико-механічних випробувань цементів з 

мінеральними добавками 

Зразок 

Компонент Міцність на стиск, МПа 

Ц
ем

ен
т 

Б
ен

то
н

іт
 

М
ет

ак
ао

л
ін

 

М
ік

р
о
-

к
р

ем
н

ез
ем

 

2
 д

о
б

а 

7
 д

о
б

а 

2
8

 д
о
б

а 

Ц 100 - - - 19,3 24,0 29,0 

Б10 90 10 - - 13,5 14,8 17,0 

Б20 80 20 - - 11,8 13,0 16,5 

Ме10 90 - 10 - 14,0 23,8 28,8 

Ме20 80 - 20 - 13,5 22,8 27,3 

Мі10 90 - - 10 16,0 20,5 22,5 

Мі20 80 - - 20 12,8 18,3 20,0 

Слід відзначити, що при збільшенні вмісту всіх добавок в цементах 

відбувається поступове зниження показників міцності, що може бути 

пов'язане із зменшенням вмісту клінкеру в складі цементів. Отримані 

результати свідчать, що запропоновані добавки значно підвищують міцність 

цементів, у порівнянні з добавкою бентонітової глини, у всі строки 
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тверднення. Найбільший влив має добавка метакаоліну. Міцність цементів з 

цією добавкою переважає на 54 – 69 % міцність контрольних зразків. 

На рис. 3.1 та рис. 3.2, зображено гістограми з яких видна залежність 

міцності зразків цементного каменю відповідного складу (без мінеральної 

добавки та з вмістом 10 % та 20 % добавки). Введення добавки дещо знижує 

міцність зразків у порівнянні із зразками, що містять тільки цемент.  

 

Рисунок 3.1 – Залежність міцності цементного каменю від вмісту 

мінеральної добавки у кількості 10 % мас. 

Слід відмітити суттєве збільшення міцності цементів при введенні 

метакаоліну та мікрокремнезему у порівнянні з цементами в яких міститься 

бентонітова глина (рис.3.1). Особливо це характерно для зразків з 

метакаоліном. Міцність таких зразків у віці 7 і 28 діб практично 

наближається до значень цементу без добавок. Цементи з мікрокремнеземом 

займають проміжне значення, але також відмічається більш інтенсивний 

набір міцності у віці 7 і 28 діб.  

Такий вплив можна пояснити активністю силікатної складової добавок: 

у метакаоліна це наявність аморфізованих силікатної і алюмінатної 

складових, а у мікрокремнезему – пуцолановою активністю 
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високодисперсного матеріалу і його високою активністю до гідроксиду 

кальцію. 

Аналогічна картина відмічається і при введенні 20 мас.% добавок 

(рис.3.2) і хоча основна тенденція впливу зберігається фактичні показники із 

збільшенням вмісту добавок знижуються. Тим не менш, позитивний вплив 

добавок метакаоліну і мікрокремнезему зберігається. 

 

Рисунок 3.2 – Залежність міцності цементного каменю від вмісту 

мінеральної добавки у кількості 20 % мас. 

Таким чином, з результатів випробувань фізико-механічних 

властивостей цементів можна зробити висновок, що додавання мінеральної 

добавки дещо знижує міцність цементного тіста, особливо у віці двох діб, у 

порівнянні з контрольним зразком, що не містить добавки. Серед 

досліджуваних добавок найменший негативний вплив на міцність 

спостерігається у метакаоліна, у кількості 20 % - 5 % зменшення міцності у 

віці 28 діб, в той час як зразки з бентонітом та мікрокремнеземом у кількості 

20 % втратили 40 % та 30 % міцності на 28 добу відповідно. 

В зв'зку з тим, що для тампонажних цементів важливим показником є 

його рухливість, що пов'язано з необхідністю прокачування тампонажних 
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розчинів у свердловину, було проведено дослідження впливу мінеральних 

добавок на розтічність цементного тіста, результати випробовувань 

представлено у табл.3.2. 

Таблиця 3.2 – Результати випробовування цементного тіста на 

розтічність. 

Зразок Цемент Бентоніт Мета-

каолін 

Мікро-

кремнезем 

Полімер Розтіч-

ність, мм 

Ц 100 - - - 0 76 

Б10 90 10 - - 0 49 

Б20 80 20 - - 0 43 

Ме10 90 - 10 - 0 72 

Ме20 80 - 20 - 0 67 

Мі10 90 - - 10 0 45 

Мі20 80 - - 20 0 42 

 

На рис. 3.3 зображено вплив мінеральних добавок, введених у цементне 

тісто у кількості 10 та 20 мас. %.  

   

а) б) в) 

(а – бентонітова глина, б – метакаолін, в – мікрокремнезем) 

Рисунок 3.3 – Вплив мінеральної добавки на розтічність цементного 

тіста  

У всіх випадках дані добавки зменшують рухливість цементного тіста. 
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Введення 10 % бентоніту зменшило розплив на 35 %, а в кількості 20 % - 

розплив зменшився на 45 %.  Метакаолін в цементних сумішах збільшує 

водопотребу [23], а отже, зменшує рухливість цементного тіста на 6 % та 12 

% при його введенні до складу тітса у кількості 10 та 20 мас. % відповідно. 

Найбільше зменшення рухливості досягається при введенні мікрокремнезему 

у кількості 10 та 20 мас  на 40 % та на 55 % відповідно. 

Такий ефект спостерігається завдяки високій дисперсності матеріалів 

(особливо мікрокремнезему), тому водопотреба на змочування кожної 

часточки матеріалу збільшується, відповідно, за сталого В/Ц рухливість 

зменшується. 

Одним з найважливіших з показників тампонажних цементів є 

водовідділення. Отримані результати дослідження впливу добавок на цементі 

водовідділення цементних суспензій наведені в табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 – Результати дослідження на водовідділення 

Зразок Цемент Бентоніт Метакаолін Мікро-

кремнезем 

Коеф. водовід-

ділення, % 

Ц 100 - - - 28,0 

Б10 90 10 - - 7,2 

Б20 80 20 - - 2,4 

Ме10 90 - 10 - 25,6 

Ме20 80 - 20 - 25,6 

Мі10 90 - - 10 6,4 

Мі20 80 - - 20 1,6 

 

На рис. 3.4 зображено гістограму, що відображує залежність 

коефіцієнту водовідділення від вмісту мінеральної добавки. Отже, 

лабораторне дослідження показало, що введення метакаоліну лише незначно 

зменшує коефіцієнт водовідділення (до 3 %) не залежно від його вмісту в 

суспензії (10 або 20 %).  
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Рисунок 3.4. – Залежність коефіцієнту водовідділення цементної 

суспензії від вмісту мінеральної добавки у кількості 10 % мас. та 20 % мас. 

Введення в цемент бентоніту зменшує коефіцієнт водовідділення 

більше, ніж метакаолін, при вмісті його у суспензії в кількості 10 та 20 %, 

відповідно, на 20 і 25 %, у порівнянні із суспензією, що містить тільки 

цемент. 

Введення мікрокремнезему в цемент зменшує коефіцієнт 

водовідділення суспензій найбільше серед інших добавок, при вмістом у 

суспензії 10 та 20 %, відповідно, на 22 та 26 %, у порівнянні із суспензією, 

що містить тільки цемент. 

Слід зазначити, що чистий цемент і цементи з добавкою метакаоліну не 

відповідають вимогам стандарту на тампонажні цементи по показнику 

водовідділення, що ставить під сумнів доцільність введення метакаоліну в 

тампонажні цементи. Але, враховуючи той факт, що у порівнянні з 

бездобавочним цементом, цементи з метакаоліном все ж таки незначно 

знижують показник водовідділення, можна зробити припущення, що заміна 

частини бентонітової глини на метакаолін є доцільною. 

На рис. 3.5. зображено мікрофотографії зразків цементного каменю з 

вмістом бентоніту та мікрокремнезему. 
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 Бентоніт Мікрокремнезем 

Рисунок 3.5 – Мікроструктура гідратованих цементів з добавками після 

2 (а) та 28 (б) діб тверднення 

Аналіз поверхні сколів цементного каменю дозволяє зробити висновок, 

що у цементів з добавкою мікрокремнезему структура відрізняється більш 

чіткими кристалами гідросилікатів, що свідчить про впорядкованість 

структури в цілому, як у віці 2 діб тверднення, так і 28 діб. Різницю із 

зразками с добавкою бентонітової глини можна пояснити особливостями 

поведінки останньої у водному середовищі, а саме здатністю збільшувати 

свій об'єм до 15 разів. Скоріше за все, це призводить до утворення локальних 

точок, в яких утворення кристалічного каркасу блокується мінералами глини. 

3.2 Вплив латексної добавки на властивості тампонажних цементів 

Відомо, що латексні добавки здатні позитивно впливати на рухливість 

цементних розчинів та збільшувати адгезію матеріалу. У табл.3.4 наведено 



48 
 

результати випробування на міцність зразків цементного каменю, що містять 

у своєму складі латексну добавку. 

Таблиця 3.4 – Результати випробування на міцність. 

 
Компонент Міцність на стиск, МПа 
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Б10/05 90 10 - - 0,5 10,3 22,3 26,0 

Б20/05 80 20 - - 0,5 9,3 16,8 20,5 

Ме10/05 90 - 10 - 0,5 13,0 19,5 33,0 

Ме20/05 80 - 20 - 0,5 12,3 21,5 31,3 

Мі10/05 90 - - 10 0,5 13,5 18,0 24,8 

Мі20/05 80 - - 20 0,5 10,8 15,0 21,8 

Б10/1 90 10 - - 1 10,5 19,3 25,8 

Б20/1 80 20 - - 1 10,5 18,0 21,3 

Ме10/1 90 - 10 - 1 15,5 24,3 29,8 

Ме20/1 80 - 20 - 1 12,3 21,5 26,3 

Мі10/1 90 - - 10 1 15,5 22,5 25,0 

Мі20/1 80 - - 20 1 13,0 20,8 22,0 

 

Отримані результати носять неоднозначний характер, але дозволяють 

зробити висновок, що введення латексної добавки загалом покращує 

показники міцності цементів з добавками, хоча і відмічається в окремих 

випадках і зниження цього показника.   

Більше значення має вплив латексної добавки на рухливість 

тампонажних цементів. Результати випробовування цементного тіста на 

розтічність наведено в табл. 3.5. 
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Таблиця 3.5 – Результати випробовування цементного тіста на 

розтічність. 
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Ц/05 100 - - - 0,5 83 

Б10/05 90 10 - - 0,5 52 

Б20/05 80 20 - - 0,5 45 

Ме10/05 90 - 10 - 0,5 74 

Ме20/05 80 - 20 - 0,5 70 

Мі10/05 90 - - 10 0,5 47 

Мі20/05 80 - - 20 0,5 44 

Ц/1 100 - - - 1 85 

Б10/1 90 10 - - 1 58 

Б20/1 80 20 - - 1 47 

Ме10/1 90 - 10 - 1 77 

Ме20/1 80 - 20 - 1 73 

Мі10/1 90 - - 10 1 48 

Мі20/1 80 - - 20 1 45 

 

Отримані результати підтверджують позитивний вплив латексної 

добавки на рухливість, як бездобавочного цементу, так і цементів з 

добавками бентонітової глини, метакаоліну та мікрокремнезему. 

На рис. 3.6. зображено гістограми, що показують розтічність 

цементного тіста в залежності від вмісту в ньому латексної добавки (в 

кількості 0,5 % та 1  %) та вмісту мінеральної добавки. 
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а) б) в) 

   

г) д) е) 

а - бентоніт + 0,5 мас.  % латексу; б - метакаолін + 0,5 мас.  % латексу; в -

 мікрокремнезем + 0,5 мас.  % латексу; г - бентоніт + 1 мас.  % латексу; д -

 метакаолін + 1 мас.  % латексу; е - мікрокремнезем + 1 мас.  % латексу. 

Рисунок 3.4 – Вплив мінеральної добавки на розтічність цементного 

тіста, що містить латексну добавку 0,5 % та 1 % 

Отже, латексний полімер покращує рухливість цементного тіста, 

завдяки чому можна зменшити кількість води, що вводять в тамонажні 

розчини, зберігаючи рухливість тіста, що зменшує відшарування води (у 

відповідності до результатів водовідділення) не збільшуючи витрат на 

перекачування розчину.  

На рис. 3.5 – 3.7 наведено гістограми з порівняльними даними 

залежності розтічності бездобавочного цементного тіста та з добавками 
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бентонітової глини, метакаоліну і мікрокремнезему від вмісту латексної 

добавки. 

 

Рисунок 3.5 – Залежність розтічності цементного тіста від вмісту 

латексної добавки (в концентраціях 0; 0,5 та 1 %) на цементне тісто з вмістом 

бентонітової глини (в концентраціях 0, 10 та 20 % мас.) 

 

Рисунок 3.6 – Залежність розтічності цементного тіста від вмісту 

латексної добавки (в концентраціях 0; 0,5 та 1 %) на цементне тісто з вмістом 

метакаоліну (в концентраціях 0, 10 та 20 % мас.) 
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Рисунок 3.7 – Залежність розтічності цементного тіста від вмісту 

латексної добавки (в концентраціях 0; 0,5 та 1 %) на цементне тісто з вмістом 

мікрокремнезему (в концентраціях 0, 10 та 20 % мас.) 

Результати випробувань суспензій з добавками представлено у табл.3.6. 

Таблиця 3.6 – Результати дослідження водовідділення 
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Ц/05 100 - - - 0,5 16,3 

Б10/05 90 10 - - 0,5 6,5 

Б20/05 80 20 - - 0,5 1,6 

Ме10/05 90 - 10 - 0,5 19,4 

Ме20/05 80 - 20 - 0,5 19,5 

Мі10/05 90 - - 10 0,5 5,7 

Мі20/05 80 - - 20 0,5 0,8 

Ц/1 100 - - - 1 15,2 

Б10/1 90 10 - - 1 6,4 

Б20/1 80 20 - - 1 3,2 

Ме10/1 90 - 10 - 1 17,6 

Ме20/1 80 - 20 - 1 18 

Мі10/1 90 - - 10 1 4,8 

Мі20/1 80 - - 20 1 0,4 
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Як бачимо із результатів дослідження на водовідділення, введення 

навіть 0,5 % добавки значно зменшує коефіцієнт водовідділення на 11 %, та 

при додаванні 1 % латексної добавки на 13 %. 

На наступних гістограмах (рис. 3.8 – 3.10) показано вплив латексної 

добавки у концентраціях 0; 0,5 та 1 мас. % на водовідділення суспензій 

цеметну в суміші з мінеральною добавкою (бентонітом, метакаоліном та 

мікрокремнеземом) у кількостях 10 та 20 %. 

 

Рисунок 3.8 – Залежність коефіцієнту водовідділення цементно-

бентонітової суспензії від вмісту латексної добавки. 

 

Рисунок 3.9 – Залежність коефіцієнту водовідділення цементно-

метакаолінової суспензії від вмісту латексної добавки. 
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Рисунок 3.10 – Залежність коефіцієнту водовідділення цементно-

мікрокремнеземної суспензії від вмісту латексної добавки. 

Отже, найбільший ефект зменшення коефіцієнту водовідділення було 

досягнуто для суспензії складом 80 % мас. цементу, 20 % мас. 

мікрокремнезему та 1 % латексного полімеру. Коефіцієнт водовідділення у 

порівнянні з цементною суспензією без вмісту добавок зменшено на 27,6 % 

(з 28 % до 0,4 % за об’ємом води, що відокремилась). 
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ВИСНОВКИ 

 

1. В ході виконання даної роботи було досліджено вплив 

добавок на такі властивості цементних розчинів, як міцність 

цементного каменю на стиск, розтічність цементного тіста та 

водовідділення цементних суспензій з вмістом досліджуваних добавок 

(бентонітова глина, метакаолін, мікрокремнезем та латексна добавка). 

2. Для дослідження впливу зазначених добавок на фізико-

механічні властивості, водовідділення та розплив цементного тіста 

було проведено лабораторний експеримент та проаналізовано отримані 

експериментальні дані. 

3. Встановлено, що введення аморфізованих та 

високодисперсних добавок в тампонажний розчин призводить до 

збільшення показників міцності цементів з такими добавками. 

4. Використання метакаоліну в якості добавки призводить до 

суттєвого зростання міцності тампонажних цементів, але його 

використання, в зв'язку з високим значенням водовідділення цементної 

суспензії, доцільне тільки при одночасному введенні з іншою добавкою 

5. Введення латексної добавки в тампонажні розчини 

дозволяє збільшити рухливість тампонажних цементів. 
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